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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ 

БРОЈ: 136/187 
ДАТУМ:03.11.2021.год. 

КРАЉЕВО 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ  
   

 Предмет: Захтев за достављања понуде 

 

 За извођење  радова на санацији плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи, а у складу са 

планираним средствима у буџету за 2021.год. на позицији 511000,  на основу члана 27. става 2. Закона о јавним 

набавкама  ( „Службени гласник РС“ 91/19) као и на основу плана набавке за 2021 год. 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

1. Назив наручиоца ПУ “Олга Јовичић Рита“ Краљево 

2.  Адреса  наручиоца Карађорђева 11, 36000 Краљево 

3. Текући рачун 840-2661-02 

4. Матични број 07101074 

5. ПИБ 101250091 

6. Телефон 036/ 332-630 

7. Факс 036/316-040 

8. E-mail akdi@mts.rs,  

9. Овлашћено лице  

(потписник уговора) 

Директор установе Габријела Чмерић 

10. Особа за контакт Здравко Глишовић, 

тел.036/332-630 
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Опис радова: 
 

 

      ПРЕДМЕР 

за извођењем радова на 

 санацији плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи 

 

 

                  

опис позиције ј. мере количина 

      

I     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

      
Изношење намештаја из просторија. 
Постављање заштитне подлоге преко 
паркета пре почетка радова. Набавка и 
постављање ПВЦ фолије (због 
прашине) и итисона (или друго као 
заштита од механичког оштећења). 

  Обрачун по м
2
. м² 435,00 

II     ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

      
Обијање подлубуреног малтера са 
плафона у собама, канцеларији, 
кухињи, ходницима, санитарним 
чворовима на коти +3,50 м. Обијање 
вршити уз пажљиво одсецање ивица 
уз зидове да се не оштети малтер на 
зидовима. Целу површину АБ 
међуспратне плоче очистити челичним 
четкама и отпрашити. 
Шут прикупити и одвести на депонију.  

  
Обрачун по м

2
. м² 370,00 

      
Обијање подлубуреног малтера са 
плафона и зидова у заједничком 
простору на коти +7,30 м.  Целу 
површину АБ међуспратне плоче и  АБ 
зидова очистити челичним четкама и 
отпрашити. 
У цену урачунати помоћну скелу. 
Шут прикупити и одвести на депонију.  

  Обрачун по м
2
. м² 235,00 

      
Глетовање новоизграђеног спуштеног 
плафона на коти +3,50 м у две руке, са 
шмирглањем и чишћењем завршног 
слоја као припрема за бојење.  
Бојење плафона полудисперзивним 
бојама у бело, најмање два пута - тј. до 
добијања уједначеног тона. 

  
Обрачун по м

2
. м² 370,00 

      
Глетовање новоизграђеног спуштеног 
плафона на коти +7,30 м и обложених 
зидова у заједничкм простору, у две 
руке, са шмирглањем и чишћењем 
завршног слоја као припрема за 
бојење.  
Бојење плафона и зидова 
полудисперзивним бојама у бело, 
најмање два пута - тј. до добијања 
уједначеног тона. 
У цену урачунати помоћну скелу. 
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Обрачун по м
2
. м² 235,00 

      

      

III     СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
  

      
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+3,50 м (собе, канцеларија, кухиња, 
ходници и ветробрани), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
гипскартонских плоча д= 12,5 мм. 
Спојеве плоча бандажирати бандаж 
траком и глет масом за ову врсту 
радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј. не мања од 
3,20м. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

  Обрачун по м². м² 338,00 

      
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+3,50 м (мокри чворови), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
влагоотпорних гипскартонских плоча д= 
12,5 мм. Спојеве плоча бандажирати 
бандаж траком и глет масом за ову 
врсту радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј. не мања од 
3,20м. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

  Обрачун по м². м² 33,05 

      
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+7,30 м (заједнички простор), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
гипскартонских плоча д= 12,5 мм. 
Спојеве плоча бандажирати бандаж 
траком и глет масом за ову врсту 
радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј.одређена 
положакем прозора. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

  Обрачун по м². м² 64,00 
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Набавка материјала, транспорт и 
уградња зидне облоге на коти до +7,30 
м (заједнички простор), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
зидове, (у једном правцу) и облогом од 
равних гипскартонских плоча д= 12,5 
мм. Спојеве плоча бандажирати 
бандаж траком и глет масом за ову 
врсту радова, све према упутству 
произвођача. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

  Обрачун по м². 
м² 173,00 

IV     РАЗНИ РАДОВИ 
  

      
Враћање намештаја у порсторије. 

  Обрачун паушално. паушал 1,00 

      
Завршно чишћење објекта по 
завршетку радова. 

  Обрачун по м². м² 434,60 

      

V   ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
  

      

      
Демонтажа и поновна монтажа 
постојећих светиљки са евентуалним 
настављањем каблова за електрично 
напајање. 

  Обрачун по комаду. ком. 80,00 

      

     
 

  
НАПОМЕНА : Пре давања понуде 

неопходно је обићи  објекат гдe се 

изводe  радови.   
 

Контакт за обилазак: Глишовић 

Здравко 036/ 332-630 

  

     

      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
  

      I        ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

II      ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

III    СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
  

IV     РАЗНИ РАДОВИ 
  

V      ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
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 УСЛОВИ: 

Понуђач који учествује у поступку предметне  набавке, мора испунити  услове за 

учешће у поступку  набавке, и то: да располаже потребним техничким и кадровским 

капацитетом. 

  

Доказе о испуњености додатних услова се достављају уз понуду. 

 

 

1) Технички капацитет   

Услов:    
1) Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих 

радова: радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских 
радова и других радова који се изводе у оквиру предмета  набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

 Теретно возило носивости минимум 1,3 тона 1 комад     
 

 

Доказ: 

1) 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, 

пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена 
техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у 

којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  
отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; или 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу или 
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без 

обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и 

испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

 
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене 

фотокопије уговора на увид. 

 
 

 

 2)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца за све време извршења 

уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 5 извршилаца, 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

1. Образац понуде попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен;  

2. Доказе за испуњавање услова; 
3. попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора., 

4. попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац структуре цене;  
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- Kвалитет и контрола квалитета: Предметна добра и радови морају у свему бити   

према захтеву наручиоца описаном у делу предмет набавке  и  oпис радова,  

- Рекламација:  

 

У случају да изведени радови, не испуњавају захтеве Наручиоца, или се јављаје скривене 

мане, наручилац задржава право да изјави рекламацију на изведене радове на основу које 

је понуђач у обавези да све недостатке отклони најкасније у року од 3 дана од упућивања 

захтева за рекламацију.  

Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет понуђача 

 

- Гарантни рок: најмање 24 месеци за изведене радове од дана  потписивања записника о 

коначном квантитативно квалитативном пријему 

 

Гаранција почиње да тече од дана потписивања Записника о коначном квантитативно 

квалитативном пријему 

 

- Рок и начин испоруке:. 

 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана потписивања 

уговора  

 

- Место извођења радова испоруке: Вртић „Лане“ Матарушка бања, ул.Др Драгутина 

Гвозденовића бб, Матарушка бања 

 

Приликом потписивања уговора изабрани понуђач дужан да достави: 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:  

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од 

уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења 
посла, као и картон депонованих потписа.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно 
извршење свих уговорених обавеза. 

  
На дан примопредаје предметних добара 

 

-Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на 

дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 

лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист 

наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и 

роком важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора. Наручилац може наплатити меницу 

за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 

обавеза,од стране понуђача.  
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 Образац 1 

                                                 

                                              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 
 

  
за извођењем радова на 

 санацији плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи 

 

 

                              

опис позиције ј. мере количина   

ј. 
цен

а   износ 

          

I     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
      

          
Изношење намештаја из просторија. 
Постављање заштитне подлоге преко 
паркета пре почетка радова. Набавка и 
постављање ПВЦ фолије (због 
прашине) и итисона (или друго као 
заштита од механичког оштећења). 

      Обрачун по м
2
. м² 435,00 х 

 
= 

 

          

     

УКУПНО I: 
  

          

II     ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
      

          

          
Обијање подлубуреног малтера са 
плафона у собама, канцеларији, 
кухињи, ходницима, санитарним 
чворовима на коти +3,50 м. Обијање 
вршити уз пажљиво одсецање ивица 
уз зидове да се не оштети малтер на 
зидовима. Целу површину АБ 
међуспратне плоче очистити челичним 
четкама и отпрашити. 
Шут прикупити и одвести на депонију.  

      
Обрачун по м

2
. м² 370,00 х 

 
= 

           
Обијање подлубуреног малтера са 
плафона и зидова у заједничком 
простору на коти +7,30 м.  Целу 
површину АБ међуспратне плоче и  АБ 
зидова очистити челичним четкама и 
отпрашити. 
У цену урачунати помоћну скелу. 
Шут прикупити и одвести на депонију.  

      Обрачун по м
2
. м² 235,00 х 

 
= 

 
          
Глетовање новоизграђеног спуштеног 
плафона на коти +3,50 м у две руке, са 
шмирглањем и чишћењем завршног 
слоја као припрема за бојење.  
Бојење плафона полудисперзивним 
бојама у бело, најмање два пута - тј. до 
добијања уједначеног тона. 

      
Обрачун по м

2
. м² 370,00 х 

 
= 
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Глетовање новоизграђеног спуштеног 
плафона на коти +7,30 м и обложених 
зидова у заједничкм простору, у две 
руке, са шмирглањем и чишћењем 
завршног слоја као припрема за 
бојење.  
Бојење плафона и зидова 
полудисперзивним бојама у бело, 
најмање два пута - тј. до добијања 
уједначеног тона. 
У цену урачунати помоћну скелу. 

      
Обрачун по м

2
. м² 235,00 х 

 
= 

           

          

     

УКУПНО II: 
  

          

III     СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
      

          
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+3,50 м (собе, канцеларија, кухиња, 
ходници и ветробрани), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
гипскартонских плоча д= 12,5 мм. 
Спојеве плоча бандажирати бандаж 
траком и глет масом за ову врсту 
радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј. не мања од 
3,20м. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

      Обрачун по м². м² 338,00 х 
 

= 
           

Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+3,50 м (мокри чворови), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
влагоотпорних гипскартонских плоча д= 
12,5 мм. Спојеве плоча бандажирати 
бандаж траком и глет масом за ову 
врсту радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј. не мања од 
3,20м. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

      Обрачун по м². м² 33,05 х 
 

= 
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Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштеног плафона на коти 
+7,30 м (заједнички простор), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
плочу, и монтажних профила (у два 
правца) и облогом од равних 
гипскартонских плоча д= 12,5 мм. 
Спојеве плоча бандажирати бандаж 
траком и глет масом за ову врсту 
радова, све према упутству 
произвођача. 
Подконструкцију поставити тако да 
светла висина у просторији буде 
максимална могуће, тј.одређена 
положакем прозора. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

      Обрачун по м². м² 64,00 х 
 

= 
 

          
Набавка материјала, транспорт и 
уградња зидне облоге на коти до +7,30 
м (заједнички простор), са 
подконструкцијом од поцинкованих 
носећих профила, типловањем у АБ 
зидове, (у једном правцу) и облогом од 
равних гипскартонских плоча д= 12,5 
мм. Спојеве плоча бандажирати 
бандаж траком и глет масом за ову 
врсту радова, све према упутству 
произвођача. 
У цену урачунати потребу помоћну 
скелу. 

      Обрачун по м². 
м² 173,00 х 

 
= 

 
          

     

УКУПНО III: 
            

          

IV     РАЗНИ РАДОВИ 
      

          
Враћање намештаја у порсторије. 

      Обрачун паушално. пауша
л 1,00 х 

 
= 

           
Завршно чишћење објекта по 
завршетку радова. 

      Обрачун по м². м² 434,60 х 
 

= 
 

          
 

      

     

УКУПНО IV: 
  

          

V   ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
      

          

          
Демонтажа и поновна монтажа 
постојећих светиљки са евентуалним 
настављањем каблова за електрично 
напајање. 

      Обрачун по комаду. ком. 80,00 х 
 

= 
 

          

     

УКУПНО V: 
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НАПОМЕНА : Пре давања понуде 
обавезно обићи објекат.  

      

        
          Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

      

          I        ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
      II      ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
      III    СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
      IV     РАЗНИ РАДОВИ 
      V      ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
      

          

     

УКУПНО : 
            

     

ПДВ 20% : 
  

     
          

     

СВЕГА : 
  

          

          

    
ПОНУЂАЧ: 
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Образац 2 

 

ПОНУДА  
 за извођењем радова на санацији плафона у  

просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи 

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Извођење радова на санацији плафона у 
просторијама вртића  

„Лане“ у Матарушкој бањи 

 

Понуђена цена без ПДВ-а 

 

 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

Рок извођења (не дужи од 30 календарских дана од дана 

потписивања уговора) радова 
 

Гарантни рок за  изведене радове: (минимум 24 

месеца)  

 

 

Рок важења понуде 
60 дана 

 
1. Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања фактуре, уплатом на текући рачун понуђача  

2. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

3. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда  

4. Место извођења радова: Вртић „Лане“ Матарушка бања, ул.Др Драгутина Гвозденовића 

бб, Матарушка бања 

5. Рок извођења радова: рок извођења радова, не дужи од 30 календарских дана од дана 

потписивања уговора. 

6. Гарантни рок: Не краћи од 24 месеци од дана потписивања записника о коначном 

квантитативно квалитативном пријему. 
7. Рок за решавање рекламације је 3 дана од дана пријема писаног захтева за рекламацију 

8. Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези извођења радова транспорт и уградања 

предметних добара.  
9. Критеријум за избор понуђача биће  најнижа укупна понуђена  цена без ПДВ-а. 

10. Објекат се може обићи у временском периоду од 8:00-11:00 часова. 
 

_________________________   

Место   

 

_________________________ 

МП  

_________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 3 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Напомена: 
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а 

овлашћено лице поинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата 

елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео 

једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору. 
 

1. Предшколска установа Олга Јовичић Рита из Краљева, Карађорђева 11, Краљево, ПИБ 

101250091, МБ: 7101074, коју заступа директор Габријела Чмерић (у даљем тексту: Наручилац- 

Осигураник)) и 

 

2.______________________________________________________________, из 

_________________________, улица________________,број ______, матични број 
______________________, ПИБ ________________, кога заступа директор ___________________ (у 

даљем тексту: Извођач), 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а) __________________________________________________________________ 
б) ___________________________________________________________________ 

 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако 
наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке). 

 

з а к љ у ч у ј у: 
УГОВОР  

За извођење  радова на санацији плафона 

 у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи 

 
Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу чл. 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

91/2019 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на 
Сајту установе. 

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од 

__________2021. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве 
Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора. 

 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова – За 

извођење  радова на санацији плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи у 

свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.  
Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, 

прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, 

материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 
 

У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, 

ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има): 
1. ____________________________________________________, 

2. ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=rir_results&lang=SER_CIR&konverzija=no#5
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Члан 2. 

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а, 

односно ________________________ са ПДВ-ом, а утврђена је на основу количина и јединичних цена 
из понуде Извођача, број ________ од __________2021. године.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 

одређена.  
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата 

и све остале зависне трошкове Извођача. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време 

закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  
 

Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код ________________________ 

банке у року  до 45 дана од дана службеног пријема окончане ситуације и исправно испостављеног 
рачуна за извршене радове, а након успешно спроведене примопредаје. (попуњава Понуђач, уколико је 

у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, 

уколико јеуговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих 

рачуна). 
 

Члан 4. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли 
услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију- односно неопходне техничке 

спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и 
инвестиционог одржавања објеката.  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 

 

Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана рачунајући 
од дана увођења Извођача у посао, а у складу са динамичким планом реализације који је саставни део 

понуде. 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед 
уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује 

уписом у грађевински дневник. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 

Члан 5. 

Извођач има право на продужење рока само у случају: 

1. елементарних непогода и дејства више силе, 
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким 

прописима, 
4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 

 

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5 

(пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак 
радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без 
права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са 

извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време 

доцње. 
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Члан 6. 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности 
уговорених радова. 

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача, претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом. 

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 

 

Члан 7. 

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом, и 
квалитетно, према техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и 

подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну 

врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и да исте по 

завршетку преда Наручиоцу. 
Извођач радова је такође дужан и : 

 

- да се строго придржава мера заштите на раду;  
- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, 

техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да, о свом трошку, обави сва 

потребна испитивања материјала и опреме; 
- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему; 

- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку 

материјала и опреме за извођење уговорених радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на 
повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;  

- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и 

здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средин и 

радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

Наручиоцу;  

- радове врши у уговореном року; 
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем 

уговорених радова; 

- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни 
материјал; 

- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал 

од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених 
радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року; 

- - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;  
- - да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши 
поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 

опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу 

уговорених рокова;  
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

- - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 

њихову примопредају; 
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који 

одреди Комисија; 

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне 
набавке. 
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Члан 8. 

Наручилац се обавезује да : 

- да Извођача уведе у посао, предајући му техничку документацију и грађевинску дозволу 

уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту; 
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему 

закључује посебан уговор са стручним надзором; 

- контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби; 
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са 

стручним надзором и Извођачем. 

 

Члан 9. 
Гарантни рок за изведене радове је  _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана 

комисијске примопредаје објекта/радова.  

За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с 
тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 

  

Члан 10. 

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати 

опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет 
сноси Извођач. 

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати 

пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким прописима 
одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је 
одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има 

право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са 

техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, 
Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и 

изградњи.  

Члан 11. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о свом 

трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала 
и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става, по пријему писменог позива 

од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 
физичко лице, на терет Извођача. 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и 

употребе, односно ненаменског коришћења. 

Члан 12. 

Цена дата у понуди је фиксна  и не може се мењати за време трајања уговора. 

 

Члан 13. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 

дан завршетка уписује се у грађевински дневник. 

Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику 
потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије 

за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.  

Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана 
од завршетка радова. 
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Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два представника 

Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача 
радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови 

комисије.  

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да  комплетну  
документацију вођену у току реализације уговора записнички преда Наручиоцу.   

Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, Извођач мора 

отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по  
пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 

радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун 

извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник. 
Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац. 

Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и отклони 

уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног мишљења и прибављање 
употребне дозволе. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени 

објекат/радове. 
 

Члан 14. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне 

и непроменљиве. 

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном 
обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном 

обрачуну вредности изведених радова. 
Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним 

или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и коначни обрачун 

вредности изведених радова. 

 
Члан 15. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и 

Извођач признају: 
- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са 

извођењем радова дуже од 30 какендарских дана у односу на уговорену динамику, као и ако 

Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима или 

стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није поступио по 

примедбама стручног надзора; 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове који су 
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. 

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 

између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу 

без права приговора 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним 

роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу 

преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана 

раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
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Члан 16. 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања 
уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 30 (тридесет) дана дуже 
од уговореног рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за 

случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 

обавеза,од стране понуђача.  

 
- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан 

примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 

менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, 
која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 

(пет) дана дуже од дана трајања уговора. Наручилац може наплатити меницу за случај 

неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 
обавеза,од стране понуђача.  

 

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије 
картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.  

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни 

понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.  

 

Члан 17. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни 
прописи. 

Члан 18. 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће 
споразумно применом позитивних законских прописа. 

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у 

Краљеву. 

Члан 19. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава свака 

уговорна страна. 

 

      ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                   ЗА ИЗВОЂАЧА 

 

_______________________                                                               ____________________________ 
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Критеријум за избор понуђача биће  најнижа укупна понуђена  цена без ПДВ-а. 

 
                      Понуда мора да садржи цене за све радове  из обрасца понуде.  

  Након отварања понуда биће сачињен извештај о отварању понуда и избору најповољнијег 

понуђача. Наручилац ће понуђачима, на њихов писмени захтев, доставити извештај о 

отварању понуда на увид, у року од три дана од пријема захтева. 

 

                       
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. Назив понуђача  

2.  Адреса  понуђача  

3. Текући рачун и назив банке  

4. Матични број  

5. ПИБ  

6. Телефон  

7. Факс  

8. E-mail  

9. Овлашћено лице  

(потписник уговора) 
 

10. Особа за контакт  
 

 

М.П 

 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:  

Предшколска установа ''Олга Јовичић Рита'' ул. Карађорђева 11, 36000 Краљево 

 

са назнаком: ''Понуда за  набавку радова – За извођење  радова на санацији плафона у 

просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи - НЕ ОТВАРАТИ''.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2021.год. 

до 10:00 часова.          
                                            

                    За све додатне информације обратити се на телефон 036/ 332-630 

 

      
             Комисија за  набавке 

 ПУ „Олга Јовичић Рита“ 

                                                                                                                Краљево 

  
 


